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به إليه ال ألنه سايب ما له عمل وال له شغل فهمتم اآلن وهذا أبلغ يف الثناء كوم يبيعون ويشرتون لكن هذا   

) املؤلف فسر التجارة بالشراء ملاذا ؟ يف (( تجارة وال بيع ) : البيع والشراء ال يلهيهم عن ذكر اهللا وقوله تعاىل

ء مفهوم للبيع إذ ال يوجد بيع إال بشراء لكن التجارة أعم من مقابلة البيع ولكنه تفسري ليس بصحيح ألن الشرا

وصيانتها وما أشبه ذلك رمبا ال ينوي الرجوع إىل شيء وحفظها البيع قد يلهو اإلنسان بتجارته لتصنيفها وتبويبها 

ليس بالشراء  ه بههلو التجارة لذلك اآلية نقول املراد بالتجارة ما يتجر به اإلنسان و  ...لكن ينوي بطريق آخر عن 

بل ما هو أعم أما الشراء فمفهوم من البيع ألم إذا شروا فقد باع عليهم غريهم وإذا باعوا فقد اشرتى منهم 

يعين التجارة ال تلهيهم عن ذكر اهللا يقدمون ذكر اهللا على جتارم لكن الناس يف ))  عن ذكر اهللا(( غريهم وقوله 

مسألة التجارة والذكر منهم من يقدم التجارة على الذكر وهذا خاسر  هذا الباب ينقسمون إىل ثالثة أقسام يف

ُأْولَِئَك (( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم َعْن ِذْكِر اللِه َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَ  : لقوله تعاىل
األموال واألوالد فهم خاسرون هذا قسم القسم الثاين ما ال تلهيه  يفلو رحبوا ]9)[املنافقون:اْلَخاِسُروَن ) ُهمُ 

التجارة وال األموال واألوالد عن ذكر اهللا لكن يعمل هذا يف حمله وهذا يف حمله فهذا رابح ما فاته ماله وولده وال 

  فاته ذكر اهللا أتى هلذا بنصيبه وهلذا بنصيبه

ارته وولده من ذكر اهللا حبيث يقصد ذه التجارة االستعانة القسم الثالث من هو أعلى من ذلك من جيعل جت 

يرضي ربه وكذلك بالنسبة لألوالد جيعل اشتغاله به لرتبيتهم والتأمل يف نعمة فيما على طاعة ربه وعلى بذل أمواله 

واحد والقسم  اهللا عليه م وما أشبه ذلك هذه هي املرتبة العليا وعلى هذا يكون هذا الرجل راحبا بالطرفني يف آن

الثاين رابح يف الطرفني لكن على التناوب يربح يف هذا ويعطيه ما يستحق ويربح يف هذا ويعطيه ما يستحق أما 

الثالث األخري فهذا شأنه كبري ولكن قل من يوجد ذه الصفة وهو نادر جدا وأكثر الناس اليوم من أي األقسام 

يف املرتبة وأوال يف الذكر وآخر يف املرتبة أكثر الناس اليوم هكذا ؟ من القسم األول الذي هو يف احلقيقة أخريا 

  طيب

  ...الطالب :

إقام الصالة إقام مبعىن إقامة لكن حذفت  نك ال وغاله بتجارته ذكرا هللا طيب أقول إالثالث من جعل اشت الشيخ:

شيء جعله قيما مستقيما وذلك أمر فوق الفعل معىن إقام ال بل هوإقام الصالة ليس جمرد فعلها  التاء ختفيفا و

اهللا يف القرآن بل  هبفعل شروطها وأركاا وواجباا فما كل مصل مقيما للصالة وهلذا جتدون أن الثناء الذي يقول

واألوامر اليت يأمر اهللا ا يف القرآن غالبا تكون لإلقامة ألن ذلك هو األصل ليس جمرد فعل الصالة وهلذا جند أن 

اإلمام أفعاهلما واحدة ودخوهلما يف الصالة واحد وخروجهما منها واحد ولكن بني صالما  املصلي رجالن مع 
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كما بني السماء واألرض ملاذا ألن أحدمها أقام الصالة واآلخر صلى فعال بس لكن األول أقامها خاشع 

ا ملاذا بني ؟ بني مستحضر خملص يرجوا ثواب اهللا وخياف عقاب اهللا طيب إقام الصالة املذكور يف القرآن كثري 

رسول صلى اهللا عليه وسلم وذا نعرف بينته سنة بالسنة فيه أشياء مهمة يف القرآن لكن غالب ذلك مبني بالسنة 

  أن السنة ضرورية يف الشرع وأن من أنكرها فقد هدم جانبا كبريا من الشرع 

صاروا يصادرون  قيل يل ام العرب  وقد وجد بعض الناس أنكر السنة والعياذ باهللا ومسعنا أن بعض الزعماء من

كتب السنة البخاري ومسلم من املكاتب حىت  ال تنتشر سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني أمته والعياذ باهللا 

وهذا ال شك أنه كفر يعين الذي يبيح لنفسه أن يصادر كتب احلديث اليت تلقتها األمة بالقبول هم لو صادروا  

لقلنا حنمدهم على هذا األمر ولكن يصادرون كتبا صحيحة تلقتها األمة بالقبول  هكتبا مضلة ضعيفة موضوع

وعلمها املسلمون واعتربوها سندا هؤالء ال شك أم كفار ألم كفروا بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بل 

 َنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اآلِخرَ (( َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحسَ  : بالقرآن نفسه ألن اهللا يقول
(( قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني ) ويقول (( ومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا ) : ويقول]21)[األحزاب:)

(( ومن يعص اهللا  : ) ويقول(( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) : ) ويقوليحببكم اهللا )
على كل حال  اآليات يف هذا كثرية وبينة وواضحة فإقامة الصالة من هذا  )فقد ضل ضالال مبينا ) ورسوله

النوع ما بينها بيانا كافيا إال سنة الرسول عليه الصالة والسالم وقوله وإيتاء الزكاة أي إعطائها والزكاة معروفة لنا 

 : ؤتى إليه لكنه مبني يف القرآن يف سورة التوبة يف قوله تعاىلوهي اجلزء الذي أوجبه اهللا تعاىل يف أموالنا ومل يبني امل

َها َواْلُمَؤلَفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرقَابِ   َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل (( ِإنَما الصَدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
  زكاةالذي يؤتى إليهم ال]60)[التوبة:) اللهِ 

) قوله خيافون هذه صفة لرجال ال تلهيهم هم (( وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ) 

أيضا يف هذه األحوال خيافون يوما خيافون يف حال تسبيحهم بالغدو واآلصال ويف حال إقامتهم الصالة وإيتاء 

ل مبنية على هذه العقيدة واألساس خيافون يوما تتقلب الزكاة ويف حال عدم هلوهم بالتجارة والبيع كل هذه األعما

فيه خوفهم من هذا اليوم يدل على إميام به إذ ال خياف اإلنسان من شيء ال يؤمن به فهو يدل على أن 

عندهم متام اإلميان واليقني باليوم اآلخر ولذلك خيافون هذا اليوم هذا اليوم وصفه اهللا بقوله تتقلب تضطرب فيه 

واألبصار تتقلب التقلب معروف هو تغري اهليئة من حال إىل حال وهذه القلوب تتغري تضطرب وتنتقل القلوب 

تقلب يضطرب ممن حال إىل حال تقلب القلوب بني النجاة واهلالك ما يدري اإلنسان هل يهلك أو ينجو فقلبه 

املؤلف من ناحية اليمني أحيانا يغلب عليه الوجل وأحيانا يغلب عليه اخلوف كذلك األبصار تتقلب يقول 
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(( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى  : والشمال ألن الناس كثريون ال كأم عقالء وهلذا قال اهللا عز وجل
(( إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ال يرتد ) و لكن عذاب اهللا شديد )

يف انه كران من شدة اهلول وما ظنك بالقلب حينئذ ال شك س) واحد إذا رأيته كأنه جمنون كأنه إليهم طرفهم )

   احلقيقة أنه سيتقلب ويضطرب وال يدري املآل هذا الذي حيصل يوم القيامة 

ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا أي ثوابه وأحسن ))  ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله(( يقول 

هي للتعليل أيضا يعين أم يسبحون  وللعاقبة وأن عاقبتهم هذا أمبعىن حسن الالم يف قوله ليجزيهم هل هي 

الم التعليل مجعوا بني اخلوف والرجاء أو نقول  ...وخيافون ألجل أن جيزيهم اهللا أحسن ما عملوا فيكون هنا على

يل ؟ فيه للعاقبة وأم يعملون تلك األشياء خوفا من اهللا عز وجل فتكون عاقبتهم األمن التام مع الثواب اجلز 

احتماالن إما أن تكون الالم للعاقبة يعين أم يسبحون وخيافون وتكون عاقبتهم تلك وهو األمن مما خيافون 

وا مث هنا ملوحصول الثواب اجلزيل أو أا للتعليل أي أم يفعلون ذلك النتظار اجلزاء ليجزيهم اهللا أحسن ما ع

حلقيقة ال جيزون بنفس العمل وإمنا جيزون بأي شيء ؟ بثوابه اجلزاء يناقش املؤلف يقول املؤلف أي ثوابه ألم يف ا

قدر العمل بثواب العمل ألنه هو الذي به اجلزاء هذه واحدة الثانية يقول أحسن الثواب ذلك احتاج املؤلف أن ي

نسان واحلقيقة ألنه توهم املؤلف أو رمبا يتوهم املتوهم أن اجلزاء إمنا يقع على أحسن ما يعمل اإل ليش مبعىن حسن

أن اجلزاء يقع على األحسن واحلسن أليس كذلك عندما يعمل اإلنسان حسن فإن اجلزاء يكون على احلسن 

واألحسن ولكن هذا التوهم ال يرد على تقدير املؤلف وهو أن املراد ليجزيهم اهللا ثواب يصري املعىن ليجزيهم اهللا 

نؤول أحسن مبعىن حسن ألن تأويل أحسن مبعىن حسن أحسن ثواب ما عملوا وعليه فال إشكال إطالقا وال 

حتريف أيهما أكمل ؟ أحسن لذلك نقول اآلية على ظاهرها واسم التفضيل على ظاهره واملعىن أم جيزون أحسن 

ثواب لعملهم كيف ذلك ؟ احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية واإلنسان لو عملت له 

ايش يصري هذا ؟ أحسن ثواب نعم ممتاز لكن ثواب اهللا عز وجل أحسن وأحسن و تني عمال وأعطاك أجرك مر 

ل أحسن أي و ألن اهللا يضاعف ملن يشاء فاألوىل بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل فنق

األول أحسن ثواب لعملهم فيكون هنا األحسن ليس للعمل ولكن األحسن للثواب طيب بقي علينا على التقدير 

نعم ملاذا عرب جعل اهللا تعاىل احلسن للعمل نفسه مع أن احلسن للثواب ؟ ))  ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا(( 

إشارة إىل أن اجلزاء بقدر العمل ولذلك عرب به عنه فالعمل كما تدين تدان فاإلنسان الذي ال يصلي مثال هل 

زكي وهكذا فاجلزاء على العمل ولذلك عرب بالعمل عن يأخذ ثواب املصلي ؟ ال والذي ال يزكي ال يثاب ثواب امل

َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواللُه يـَْرُزُق (( جزائه إشارة إىل أن اجلزاء من جنس العمل لكنه جزاء أحسن ما يكون وقال 
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ويزيدهم من (( له يقال فالن ينفق بغري حساب أي يوسع كأنه ال حيسب ما ينفقه قو ))  َمْن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 
من زيادة األعمال الصاحلة وزيادة الرزق يف الدنيا وزيادة ما  زائد على ثواب العمل وذلك ما حيصلهذا ))  فضله

(( اجلنة كالنظر إىل وجه اهللا سبحانه وتعاىل كما جاء يف احلديث الصحيح قوله تعاىل يف يدخر هلم عند اهللا 
الزيادة من الرزق يف الدنيا الزيادة من الثواب يف اآلخرة ...راد بالزيادة) أن املللذين أحسنوا الحسنى وزيادة )

  النظر إىل وجه اهللا سبحانه وتعاىل 

) املعىن أنه سبحانه وتعاىل يعطي بغري تقدير لكن ايش معىن بغري (( واهللا يرزق من يشاء بغير حساب ) : وقوله

) اجلواب أن هذا  (( وكل شيء عنده بمقدار ) : يقول تقدير كيف نقول بغري تقدير مع أن اهللا سبحانه وتعاىل

كناية عن كثرة العطاء وهلذا يقال كما قال املؤلف فالن ينفق بغري حساب ايش معناه ؟ يعين يعطي عطاء كثريا ال 

حد له وإال فإن اهللا تعاىل قد قدره بعلمه وحكمته كل شيء حىت نقطة املطر إذا نزلت يف األرض فإا مبقدار 

كثرة ما ينفق ال عن كونه ينفق ايش ؟ذن يكون معىن قوله بغري حساب أي بغري مقدار وهو كناية عن طيب إ

هكذا بدون أن يشعر مبا ينفق فهو سبحانه وتعاىل يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق ولكنه تعاىل لكثرة عطائه  

   كالذي ال حيسب 

أذن اهللا أن ترفع ويذكر (( ساجد ومباذا نستدل عليه ؟ بقوله يف هذه اآلية من الفوائد فوائد كثرية منها فضيلة امل
فإن إذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يدل على شرفها ألن املكان يشرف بشرف العمل فيه كما ))  فيها اسمه

ا ؟ ملشروعية الصيام فيه ونزول القرآن وملاذا  أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيها ملاذا كان رمضان شريف

كانت مكة شريفة ألن فيها املناسك وذكر اهللا فيها على يمة األنعام إذن يستفاد من ذلك شرف املساجد ألا 

   وتعظيمهحمل ذكر اهللا عز وجل 

أن تنظف عن ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب ومن ذلك أيضا خلوكم معنا فيه أيضا مشروعية تعظيم املساجد 

قال و  ( ما أمرت بتشييد المساجد )األذى واألقذار هل نقول ومن ذلك أن ترخرف ؟ ال وهلذا جاء يف احلديث 

هذا شيء ال يليق باملساجد ألن املساجد  فالزخرفة"  " لترخرفنها كما رخرفت اليهود والنصارىابن عباس 

ألذى واألقذار وتطيب والفرق بني التنظيف عن ليست بيوت دنيا وإمنا هي بيوت عمل لآلخرة لكن تنظف عن ا

األذى وبني إحداث الزخرفة فإن التنظيف عن األذى تنقية لكن الزخرفة إجياد أشياء ال تتناسب مع املساجد 

  .طيب وفيها أيضا دليل 

  ...: الطالب

  أال تدخل بالنعلني إال وقد رأيتها ونظفتها: تعظيم املسجد  الشيخ
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  ...: الطالب

أمر بذلك وفعله بنفسه  النيب صلى اهللا عليه وسلمال عند ضرورة نقول السنة أن تصلي يف النعلني ألن و : الشيخ 

  أيضا 

  ...: الطالب

  : يف البيوت ال الدور يف اللغة احلارات يقول هذه دار بين فالن وهذه دار بين فالن يعين حارام . الشيخ

  ...: الطالب

  إن شاء اهللا فيما بعد : األكل يف املساجد هذه تأيت  الشيخ

  ...: الطالب

اهلول وإما أن خياف من أمر لشدة األهوال عندما حتدث لو بشر اإلنسان فإما أن ينسى ما بشر به :  الشيخ

ما عليك وتشوف اجللد يف ...يصيبه قبل أن يصل إىل ما بشر به واضح عندما يقول لك امللك وهللا املثل األعلى 

ال أهوال يوم اهذا مفهومه على سبيل التقريب و  نأن حيصل عندك خوف مع االناس واألسر ما ختاف البد 

  القيامة ال يتصورها اإلنسان

  ...: الطالب

  أي نعم الرسل عليهم الصالة والسالم يعربون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم .: الشيخ 

) واآلن نبدأ بيوت أذن اهللا أن ترفع ) (( في : كملنا الكالم على ما يستفاد من اآلية الكرمية يف قوله تعاىل

  ذلك مجيعا 

  ...: الطالب

  بامسه تعاىل بدأنا ذكر الفوائد نقول وباهللا ...: الشيخ

فإن هذا دليل على تعظيم شأا وبينا أن اإلذن  )) أذن اهللا أن ترفع(( نقول فيها تعظيم لشأن املساجد لقوله 

أن الشرعي فيما يتعلق مبا شرعه اهللا وأحبه والكوين فيما قدره سواء ينقسم إىل قسمني شرعي وكوين والفرق بينهما 

  شرعه أو مل يشرعه وذكرنا على ذلك أمثله 

  )) ويذكر فيه اسمه(( وفيه أيضا فضيلة ذكر اهللا تعاىل يف املساجد لقوله 

ء يف احلديث عن وهلذا جا من رفعهاألن هذا  )) أن ترفع(( فضيلة تنظيف املساجد ومحايتها من األذى لقوله  

 ( عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ) : أنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  حامد ؟ ...يا من أينوفيها أن الذكر األفضل أن يكون بالقلب واللسان يؤخذ 
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  ...: الطالب

  للسان ألنه ال يذكر فيها امسه إال با))  يذكر فيها اسمهال ال ، (( :  الشيخ 

  يسبح وفيها أيضا فضيلة تسبيح لقوله 

هذا ))  يذكر فيها اسمه(( وفيه أيضا اجلمع بني إثبات الكمال هللا ونفي النقص عنه من أين ؟ يذكر ويسبح 

إثبات صفة الكمال يسبح نفي صفة النقص عرفتم وأظن سبق لنا قاعدة مهمة يف باب التوحيد يف األمساء 

أنه  عن نفسه راد به جمرد النفي وإمنا يراد مع النفي إثبات كمال ضده فإذا نفى اهللاوالصفات على أن النفي ال ي

قد يكون مثال يظلم ليس معىن ذلك جمرد نفي الظلم ولكن من أجل إثبات كمال عدله ال يظلم ألن نفي الظلم 

قال اجلدار ال يظلم ملاذا ؟ نه ل لكونه ظاملا عرفتم قلنا مثال إعدم قابلية هذا احمللمن العجز عن الظلم وقد يكون 

ليس قابال للظلم القابلية معدومة وتقول مثال هذا الرجل الضعيف املهني هذا ال يظلم لعجزه فال يكون مدح لكن 

عندما تقول لقادر قابل ألن يكون ظاملا من حيث هو ذاته فهذا دليل على كمال عدله نعم وهلذا نفى اهللا الظلم 

  عاىل ولو كان غري قالت اجلربية ما صح النفيعن نفسه متمدحا به تبارك وت

ن املراد بالغدو واآلصال هذين الوقتني فإذا قلنا املراد بيح يف الصباح واملساء إذا قلنا إطيب وفيه أيضا فضيلة التس 

ألما طرفا النهار مل يكن يف هذا دليل على ختصيص  هذان وإمنا ذكر بالغدو واآلصال معناه االستمرار دائما

  ن الوقتني ألن الظاهر من األدلة أن هلذين الوقتني مزية ألن اهللا دائما يأمر بالتسبيح ما يف هذين الوقتني هذي

  ؟ ...من اين وفيه أيضا دليل على أنه كلما قوي الصارف ومل ينصرف اإلنسان فهو أكمل ممن ال صارف له 

  ...: الطالب

هم إىل ءال يعرفون التجارة وال يستطيعون التجارة قلنا إن جلو مثال هؤالء الرجال لو كانوا صحيح  : متام  الشيخ

بيوت اهللا من باب الضرورة يعين ألجل يقضون وقت على أنفسهم ويتسلون بذلك لكنهم قوم هلم جتارة الصارف 

  عن ذكر اهللا يف املساجد موجود وهو التجارة ولكنهم مع ذلك ال تلهيهم

جارة حراما أو قام املدح ولو كانت الت ...أنه أثبت أم يتجرون  وفيه أيضا دليل على جواز االجتار وجهه 

تى به يف سياق املدح فالتجارة ال بأس ا ال يقال لإلنسان ال تتجر ال تعمل ولكن على  مذموما ما صح أن يؤ 

ارة كل حال للناس أغراض يف جتارام أحد يريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إىل اآلخرة وأناس يريدون بالتج

الدنيا فقط واختالف الناس يف هذا باب واسع فمن اجتر ليكسب ماال يعني به حمتاجا ويتقرب به إىل اهللا ويفعل 

 : للعلم النافع حيث قال ألي شيء ؟ قرينا النيب صلى اهللا عليه وسلماخلري هذا حيمد عليه وهلذا جعله مشاريع به 

على هلكته في  وسلطهو يعلمها ورجل أتاه اهللا ماال ( ال حسد إال في اثنتين رجل آتاه اهللا الحكمة فه
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ايش سامي فهذا دليل على فضيلة املال إذا كان عونا على طاعة اهللا وفيه دليل على فضيلة إقامة الصالة  الحق )

  وجه ذلك ؟ 

  ...: الطالب

  ايشلون وايش اقامة الصالة له مزية  : الشيخ

  ...: الطالب

  من يعرف  :  الشيخ

  ...: الطالب

  ال :  الشيخ

  ...: الطالب

فخصها بالذكر من بني  ؟ من ذكر اهللاهل هي أنا قصدي أن الصالة هلا مزية على غريها والصالة ال :  الشيخ

خصيص بعد التعميم يدل على فضيلة املخصص ومزيته تنزل املالئكة والروح فيها الروح جربيل خصه تالذكر وال

فتخصيص الصالة وإقامتها بعد ذكر ما هو أعم دليل على مزيتها  بالذكر مع أنه من املالئكة لشرفه وفضله

وكذلك أيضا إيتاء الزكاة وهاتان العبادتان مها أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة ألن إقامة الصالة 

آليات اليت قرن فيها جييب ا...هي الركن الثاين وإيتاء الزكاة الركن الثالث ودائما يقرن اهللا سبحانه بينهما يف القرآن

  الصالة بالزكاة 

  ...: الطالب

  طيب إيتاء الزكاةاهللا يعينك وهناك آيات يقرن فيها الصالة بالزكاة يف القرآن :  الشيخ 

وقد أثىن اهللا سبحانه  )) يخافون يوما(( وفيه دليل أيضا على أن من تعبد هللا خوفا فهو حممود من أين تؤخذ ؟  

 : ) وهنا قال(( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) : ا من العذاب فقالوتعاىل على من تبعد خوف

(( تراهم ركعا سجدا د طلبا ب) طيب وأثىن اهللا تعاىل على من تع(( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار )
التعبد يف  أن األفضل ) ويف هذا رد بني على من ذهب من الصوفية وغريهم إىليبتغون فضال من اهللا ورضوانا )

د اهللا ال تقصد أنك تريد فضل اهللا أو بأال يقصد اإلنسان حظا لنفسه إمنا يعبد اهللا لذاته فقط يعين أنت ما تع

وأصحابه وقد ذكر اهللا  النيب صلى اهللا عليه وسلمحتذر عقابه يقول اعبد اهللا هللا فيقال هلم لستم أكمل حاال من 

(( إن األبرار من اهللا ورضوانا ولستم أكمل حاال ممن أثىن اهللا علهم من األبرار  عنهم أم كانوا يبتغون فضال
) (( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) : ) إىل أن قاليشربون من كأس كان مزاجها كافورا )
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لوصول إىل رضوان اهللا وال شك أن اإلنسان الذي يعبد اهللا سبحانه وتعاىل لينال فضله وينجوا من عقابه هو يريد ا

  وإىل رؤية اهللا عز وجل ألن من مجلة النعيم يف اجلنة رؤية اهللا سبحانه وتعاىل

ويف هذا دليل على عظم يوم القيامة وأهواله الشديدة لقوله تتقلب فيه القلوب واألبصار والقلوب هذا ليست  

حىت األنبياء عليهم الصالة والسالم خاصة بل ال فيها للعموم يعين كل القلوب تتقلب وكل األبصار تتقلب 

يؤمنون الشك أم يهون  نخيافون وخيشون ولكن مع ذلك أهل اخلري يؤمنون مع خوفهم يؤمنون ومعلوم أن الذي

(( وكان يوما  : ) وقال(( على الكافرين غير يسير )على يوم القيامة  : عليهم هذا اليوم وهلذا قال اهللا تعاىل
يفهم منه أن هذا فيه موعظة وأهواله وشدته يكون على املؤمنني يسريا وهو يف ذاته ) على الكافرين عسيرا )

ٍة َعما يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم ِإن زَْلَزَلَة الساَعِة َشْيٌء َعِظيٌم يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكل ُمْرِضعَ (( عظيم جدا 
َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكن َعَذاَب اللِه َشِديٌد َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل َذاِت 

   ]2)[احلج:)

(( وفيه أيضا دليل على أن اجلزاء من جنس العمل بل هو يف الطاعات أحسن من العمل من أين نأخذه ؟  
  ق ما عملوهشيئا فو ))  ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

إذا كانوا جيازون بأحسن ما عملوا فال جمازاة إال بعد  مألمن اين نأخذها ؟ وفيه دليل على علم اهللا عز وجل  

  علم اازى يعلم ما عمل مث جيازيه عليه 

 وفيه أيضا إثبات القدرة من إثبات اجلزاء فإنه ال جيزي إال من كان قادرا لو أنك صنعت إىل إنسان معروفا فقد

( من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإنه لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم  : عليه الصالة والسالم النيب قال 
  فاهللا سبحانه وتعاىل لتمام قدرته ال ينقصه ما أعطى العاملني من ثوام وأجرهم ه )كافتمو قد  

قه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما وفيه إثبات املشيئة هللا واهللا يرزق من يشاء وإثبات املشيئة هللا يف ح 

تعلق بأفعال اخللق خالف فيها طائفة تسمى يأعمل ما خالف فيه مبتدعة وال غريهم ومشيئة اهللا بالنسبة ملا 

غالم أنكروا علم اهللا بعضهم القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه ال تعلق ملشيئة اهللا به حىت إن 

 سبحانه وتعاىل ال يعلم بأعمال العبد إال بعد أن يفعلها أما قبل ذلك ال يعلمها سبحانه وتعاىل ن اهللاإوقالوا 

وأنكروا النصوص الصرحية الصحيحة يف إثبات علم اهللا سبحانه وتعاىل يف كل شيء حىت يف أعمال اإلنسان 

  طيب 

طي بال حساب وليس معىن بال كثرة فضل اهللا عز وجل وأنه سبحانه يع  )) بغير حساب(( وفيه أيضا قوله 

  حساب بال تقدير ملاذا ال نقول ذلك ؟
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  ...الطالب:

ألن اهللا يقول كل شيء عنده مبقدار حىت القطرة اللي تنزل من السماء إىل األرض هي مقدرة عند اهللا  الشيخ: 

   .تعاىل ولكن بغري حساب يعين ال يكافئ اإلنسان حبساب بل بكثرة كثرية

  


